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Abstract:  

The aim of this study is to test the impact of innovation on organizational performance. 

The researchers selected three dimensions for innovation. These dimensions are product 

innovation, marketing innovation, and organizational innovation. 

The questionnaire has been used as a tool to collect database for the study’s variables, it 

was distributed on a convenience sample consisting of 90 employees in hotels. The researchers 

used the Statistical Package for the Social Sciences SPSS to analyze and test the study 

hypothesis. 

This study found that innovation has a positive impact on organizational performance. 

It is the effect of marketing innovation. According to the study’s results, the researchers have 

suggested many recommendations to the hotels.  

Keywords: Innovation, Product Innovation, Marketing Innovation, Organizational Innovation, 

and Organizational Performance. 

 مقدمة

املنافسة إذ تعترب تقف حاجزا أمام منوها وتطورها،  قد ،اجه املنظمات باختالف نوع نشاطها أو الصناعة اليت تنشط هبا عدة قيودتو 
املنظمات ال تبحث عن حتقيق الربح فقد أصبحت الشديدة بني املنظمات وتعقد سلوك املستهلك من أهم هذه القيود، باإلضافة إىل هذا 

كيفية ، وهذا يتطلب منها إجياد طريقة فعالة تضمن هبا االستجابة السريعة وبالستمراراال وضمان التطور املستمرقيق حتبل تسعى إىل فقط، 
ومبا يتماشى مع تطور العصر، فحاجات العمالء ختتلف باختالف الزمان، وهي يف تطور مع  ،املالئمة حلاجات العمالء املتغرية واملتطور

هلا بالبقاء يف السوق واكتساب مزايا  يسمح ، والتوظيف اجليد هلذه األداةترى أن اإلبداع أداة إسرتاتيجية فاملنظمات اليوم. تقدم الزمن
 عاليةقيمة  وتوفرتنافسية، كما أن الواقع يوضح أن املنظمات املبدعة أكثر قدرة على حتسني أدائها، وهلا فرص أكثر للتفوق على منافسيها 

 . ألصحاب املصاحل
املنظمات و ز على إجياد منتجات جديدة أو إحداث حتسينات على املنتجات احلالية مبا يتوافق مع متطلبات السوق، فاإلبداع يرك

كاإلبداع يف املنتجات واإلبداع التسويقي واإلبداع   ،تركز على أنواع خمتلفة من اإلبداع ال تركز فقط على نوع من اإلبداع، بل املبدعة
تؤمن بأن  فهذا النوع من املنظماتبدعني وتساعدهم يف طر  أفكار جديدة تسمح هلا بتطوير أدائها، التنظيمي، كما تدعم أفرادها امل

صر اإلبداع من أهم الدعامات اليت يستند عليها األداء املتميز، إذ خيلق هلا فرص النمو والتغلب على عوائق املنافسة، ألن اإلبداع ال يقت
 . يشمل كل أنشطة املنظمة مبا حيقق هلا الفعالية والكفاءة يف حتقيق أهدافها بل حيرص على أن ،فقط على طر  منتج جديد
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 مشكلة الدراسة
يعترب تطور حاجات العمالء عنصرا هاما يتحكم يف مصري املنظمة، فاملنظمات باختالف جماالت نشاطها حتاول حتقيق التميز على 

مع ( سلعة أو خدمة)متوقف على مدى تطابق الصورة الذهنية للمنتج منافسيها وذلك من خالل كسب رضا عمالئها، لكن هذا األخري 
بة ويف الوقت املالئم، باملقابل باملواصفات املطلو  موتوفري احتياجاهت رضا عمالئهاما مت احلصول عليه، فاملنظمات تعمل جاهدة لكسب 

إشباع هذه احلاجات ختتلف باختالف الزمان، لذا على واجه املنظمات حتدي كبري وهو التغري والتطور املستمر هلذه احلاجات، فطريقة ت
املنظمات تطوير منتجاهتا والتعرف على األثر الذي ميارسه اإلبداع على عملياهتا وكذلك على أدائها، وهذا ما أدى إىل طر  اإلشكالية 

 ما مدى تأثير اإلبداع على أداء فنادق والية جيجل؟ :التالية
 أهداف الدراسة

دراسة هتدف الباحثتان إىل دراسة أثر أنواع خمتلفة من اإلبداع على األداء التنظيمي، وإىل جانب هذا اهلدف الرئيسي من خالل هذه ال
 :توجد أهداف فرعية تتمثل يف

 ؛اإلبداع، واألداء التنظيمي: توضيح اإلطار املفاهيمي ملتغريات الدراسة .1
 ؛اع ومبادئه وكذلك خمتلف مستوياتهدراسة خصائص اإلبد .2
 ؛ سة خصائص األداء التنظيمي وكذلك مراحل إدارة األداء التنظيميدرا .3
 . لتحسني تأثري اإلبداع على األداء التنظيمي استنادا إىل نتائج الدراسة يتم تقدمي توصيات لفنادق والية جيجل .4

 التعريف اإلجرائي لمتغيرات الدراسة
 :سيتم توضيح التعريفات اإلجرائية ملتغريات الدراسة

عبارة عن كل املهارات والقدرات واخلصائص اليت يتوفر عليها الفندق واملستخدمة من أجل القيام بعمليات حتسينية لكل  :اإلبداع
 .أنشطة ووظائف الفندق هبدف طر  خدمة متطورة وأحسن مما يقدمه املنافسون

سمح له بتحسني أدائه وبناء ميزة تو  ،قدرة الفندق على تطوير خدمات جديدة تتناسب مع حاجات العمالء: اإلبداع في المنتج
 .تنافسية

 .قدرة الفندق على إجياد وتطوير مزيج تسويقي يتالءم مع متطلبات السوق يف ظل حدة املنافسة: اإلبداع التسويقي
 .قدرة املوظف يف الفندق على تطوير طرق عمل جديدة تسمح بتحسني اخلدمة املزودة للعمالء: اإلبداع التنظيمي

، مما جيعله قادرا عالقدرة الفندق على حتقيق مستوى أداء مايل مرتفع مقارنة مبنافسيه، وحتقيقه لرضا العمالء مبستوى : يمياألداء التنظ
  .على حتقيق أهدافه التسويقية ويضمن له االستمرار

، وحتكمه يف نفقاته، وحتقيقه ومنو التدفقات النقدية ،قدرة الفندق على حتقيق عائد على االستثمار: البعد المالي لألداء التنظيمي
 .لقيمة مضافة يف االقتصاد الوطين

قدرة الفندق على تزويد العمالء باخلدمات وفق ما يتناسب مع حاجاهتم ورغباهتم، وكذلك قدرة : بعد العمالء لألداء التنظيمي
 . الفندق على اكتساب عمالء جدد واالحتفاظ بالعمالء احلاليني

فضال عن تركيزه على العمالء وخلق خدمة تؤثر  ،قدرة الفندق على تطوير عملياته الداخلية: داء التنظيميبعد العمليات الداخلية لأل
 . إجيابا على رضا العمالء

قدرة الفندق على تطوير قدرات ومهارات املوظفني، وجعلها احملور الرئيسي الذي من خالله ميكن : بعد التعلم والنمو لألداء التنظيمي
 . الفندق مبا يتالءم مع املنافسةتطوير وبناء 

 فرضيات الدراسة
 :ملعاجلة مشكلة الدراسة متت صياغة الفرضيات اآلتية
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H 1: لإلبداع أثر إجيايب على أداء الفنادق لوالية جيجل. 
 :هذه الفرضية مت تقسيمها إىل الفرضيات التالية

H 1a: جللإلبداع يف املنتج أثر إجيايب على أداء الفنادق لوالية جي. 
H 1b: لإلبداع التسويقي أثر إجيايب على أداء الفنادق لوالية جيجل. 
H 1c: لإلبداع التنظيمي أثر إجيايب على أداء الفنادق لوالية جيجل. 

 .كما مت إدراج الفرضيات التالية لدراسة أثر اإلبداع على كل بعد من أبعاد األداء التنظيمي
H 2: يل ألداء فنادق لوالية جيجللإلبداع أثر إجيايب على البعد املا. 
H 3: لإلبداع أثر إجيايب على بعد العمالء ألداء فنادق لوالية جيجل. 
H 4: لإلبداع أثر إجيايب على بعد العمليات الداخلية ألداء فنادق لوالية جيجل. 
H 5: لإلبداع أثر إجيايب على بعد التعلم والنمو ألداء فنادق لوالية جيجل. 

 نموذج الدراسة 
: قسم اإلبداع إىل ثالثة أبعاد هي. ضح الشكل التايل منوذج الدراسة والذي سيخترب العالقة املوجودة بني اإلبداع واألداء التنظيمييو 

 البعد املايل، بعد العمالء أو الزبائن،: أما األداء التنظيمي فشمل أربعة أبعاد هي. اإلبداع يف املنتج، اإلبداع التسويقي، واإلبداع التنظيمي
 . بعد العمليات الداخلية، وبعد التعلم والنمو

 نموذج الدراسة(: 1)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 

 
 .من إعداد الباحثتني: المصدر                   
 محاور الدراسة

ظيمي، لتنقسمت الدراسة إىل أربعة حماور، تضمن احملور األول اإلطار النظري والذي خصص للتعرف على كل من اإلبداع واألداء ا
املتغريين، واحملور الثاين خصص لتوضيح بعض الدراسات السابقة اليت درست نفس متغريات  هاذينعلى أكثر بدقة وهذا هبدف التعرف 

الثالث به شر  للمنهجية املتبعة إلجراء الدراسة، وآخر حمور متت به دراسة النتائج وهذا باختبار صحة فرضيات الدراسة احلالية، أما احملور 
 . راسة وتقدمي تفسريات للنتائج املوصل إليهاالد

 اإلطار النظري: المحور األول
من خالل هذا احملور سيتم التعرف على متغريات الدراسة، بتوضيح كل من مفهوم اإلبداع وخصائص الفرد املبدع، وكذلك مبادئ 

بيان أطره املفاهيمية وكذلك خصائصه، ويف األخري شر  اإلبداع ومستوياته، أما األداء التنظيمي فسيتم شرحه من خالل توضيح مفهومه وت
 .مراحل إدارة األداء التنظيمي

 
 

 اإلبداع في المنتج -
 اإلبداع التسويقي -
 اإلبداع التنظيمي -

 البعد المالي -
 بعد العمالء أو الزبائن -
 بعد العمليات الداخلية -
 بعد التعلم والنمو -

 األداء التنظيمي اإلبداع
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 اإلبداع: أوال
وهذا بسبب شدة املنافسة والتغري املستمر ملتطلبات وحاجات العمالء،  ،يعترب اإلبداع حمددا حامسا لتحقيق املزايا التنافسية املستدامة

فاإلبداع جيعل من املنظمات املبدعة أكثر . ذي خلق عدم اليقني وتعقد البيئة وجعلها أكثر ديناميكيةوال ،وكذلك التغري السريع يف التقنية
وتوليد فرص جديدة، كما أن لإلبداع عالقة وطيدة باألداء  ،، ويسمح هلا باستغالل الفرصة املطروحة أمامهااستجابة للتغرياتأسرع مرونة و 

تعزيز اإلبداع من خالل الثقافة التنظيمية، ألن هذه األخرية تؤثر على سلوك املوظفني مما يدفعهم فهو حيسن أداء املنظمات، كما أنه ميكن 
واخلصائص اليت جيب أن يتمتع هبا الشخص املبدع، ، توضيح مفهوم اإلبداعلذا يتم  1.لقبول اإلبداع والنظر إليه كقيمة أساسية للمنظمة
 .توياتهباإلضافة إىل التعرف على  مبادئ اإلبداع ومس

 مفهوم اإلبداع .1
خصوصا يف األسواق  ،اعترب اإلبداع ضرورة ملحة بالنسبة للمنظمات لتحقيق النجا  على املدى الطويل هناك من الباحثني من

 ،فاإلبداع عبارة عن مزيج من العمليات خللق أفكار جديدة وتنفيذها، واإلبداع يقتضي التنقيب عن األفكار اجلديدة. الشديدة التنافس
والذي يتحدد من خالل شخصية الفرد  ،إذ ميكن أن يكون على مستوى الفرد ،عن الفرص املتاحة القتناصها، كما أنه متعدد اجلوانبو 

ويتحدد من خالل فريق العمل املتماسك واملتنوع والقيادة واالتصال الفعالني، أو يكون  ،وتعلمه والتزامه، وعلى مستوى اجملموعة أو اجلماعة
   2.لنظام فيشمل كل البنية التنظيميةعلى مستوى ا

اإلبداع عبارة عن وسيلة إدارية علمية تسمح للمنظمات على استغالل التغري املستمر يف بيئتها اخلارجية، فهو عبارة عن فرصة ميكن 
املبدعة هي اليت ميكنها فاملنظمة . استغالهلا عن طريق التعلم التنظيمي، وكذلك عن طريق استغالل قدرات املنظمة وجعلها أكثر فعالية

وجيب على املنظمة اليت متلك مميزات وخصائص اإلدارة املبدعة أن تتبىن  .اإلبداع باستخدام إمكانياهتا لتحقيق الربح باقتناص الفرص املرحبة
ن اإلبداع وخمرجات املعرفة من نتائج اجتاه حنو التعلم املبدع، باإلضافة إىل امتالكها ثقافة الالمركزية يف اختاذ القرارات، كما عليها أن تؤمن بأ

 3 .التعلم التنظيمي
اإلبداع هو إجياد وتقبل األفكار أو العمليات أو السلع أو اخلدمات اجلديدة، كما أنه االستخدام األول أو املبكر إلحدى األفكار من 

باإلضافة إىل ما سبق اإلبداع هو . ت املتنافسةأي املنظما ،قبل إحدى املنظمات اليت تنتمي جملموعة املنظمات ذات األهداف املتشاهبة
 4.االستخدام الناجح لعمليات أو برامج أو منتجات جديدة تظهر كنتيجة لقرارات داخل املنظمة

، إذ يعمل على إجياد أفكار جديدة أمناط التفكري التقليديةوهي نوع من التفكري الضمين خمتلف عن  ،اإلبداع عبارة عن عملية ذهنية
  5.لة وقيمة عالية، أي أنه ينتج قيمة مضافة، ويعترب املرحلة األوىل لعملية التحسني يف العمل أو املنظمةذات أصا

ويعترب اإلبداع تطبيق فكرة طورت داخل املنظمة أو مت تطويرها خارج املنظمة، سواء كانت هذه الفكرة تتعلق باملنتج أو الوسيلة أو 
 6.امج أو اخلدمة، واليت تعترب جديدة بالنسبة للمنظمة حني تطبيقهاالنظام أو العملية أو السياسة أو الرب 

 خصائص الفرد المبدع  .2
 7:من بني أهم هذه اخلصائص نذكر ما يليو لدى األفراد،  يتطلب اإلبداع وجود عدة خصائص

 وهي صفة تالزم اإلنسان منذ والدته، وتعززها الرتبية والتدريب املبكر؛ :العقل المتسائل الخالق 
 احلصول على املعلومات وجتميعها وحتليلها، مث تقييمها واالحتفاظ هبا بشكل منظم من أي قدرة  :قدرة على التحليل والتجميعال

 أجل استخدامها يف مواضعها الصحيحة؛
 ها واليت تعترب صفة من صفات الرتابط الالشعوري، فهي القدرة على ربط األفكار ومزجها وتشكيل :القدرة على التخيل والحدس

 من أجل الوصول إىل فكرة جديدة؛
 ويقصد هبا اجلرأة الشخصية للتعبري عن الرأي الشخصي، والدفاع عنه وعدم االستسالم للواقع أو  :الشجاعة أو الثقة بالنفس

 الظواهر أو الفشل؛
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 كار واملعلومات ووسائل من حيث النقد والتهذيب والتقومي لألف ،إن الشخص املبدع هو الذي يستطيع هتيئة الذات :النقد الذاتي
 . التحليل اليت يستخدمها

 مبادئ اإلبداع .3
واليت هي عبارة عن أعمال أو  ،مبادئ لإلبداع Peter Druckerفقد وضع  ،تقوم املنظمات باإلبداع باعتمادها جمموعة مبادئ

 8:ئ يف النقاط التاليةممارسات جيب على املنظمات اليت تسعى إىل اإلبداع القيام هبا، وميكن توضيح أهم هذه املباد
  يكون اإلبداع هادفا ومنظما، إذ جيب أن يبدأ بتحليل الفرص، فهو يبدأ بالتفكري مبصادر الفرص اإلبداعية، وعلى الرغم من أمهية كل

 مصدر من هذه املصادر إال أهنا ختتلف من جمال آلخر ومن وقت آلخر، لذا جيب دراسة وحتليل مجيع هذه املصادر بشكل منتظم؛
 جانب  ،ب عدم االكتفاء بالتفكري باملشكلة، وإمنا أيضا مقابلة النا  واالستفسار منهم واالستماع إليهم، فلإلبداع جانبانجي

مفاهيمي وآخر إدراكي حسي، فاملبدعون جيدون طريقة حتليلية ملا جيب أن يكون عليه اإلبداع لالستفادة من الفرصة، مث تأيت مرحلة 
 لى توقعاهتم وحاجاهتم؛مقابلة العمالء للتعرف ع

 حىت يكون اإلبداع فعاال يستلزم أن يكون بسيطا ومركزا حنو حاجة حمددة؛ 
 اإلبداع الفعال عادة يبدأ بفكرة صغرية غري مكلفة، حبيث ال يتطلب الكثري من املال واألفراد وغريها من املصادر مث يتطور . 

 مستويات اإلبداع .4
 9:توضيحها يف اآليت ميكنو  ،يشمل اإلبداع ثالثة مستويات خمتلفة

 وهو نوع من اإلبداع حيققه األشخاص الذين ميتلكون قدرات ومسات شخصية إبداعية، فالشخص : اإلبداع على مستوى الفرد
بل جيب عليه التمتع  ،املبدع خيصص من وقته جزءا كبريا إلتقان عمله، كما أنه ليس من الضرورة أن ميتلك نسبة عالية من الذكاء

كرية تسمح له بتكوين عالقات مرنة بني األشياء، باإلضافة إىل ما سبق على الشخص املبدع أن يتحلى برو  املخاطرة بقدرات ف
 ،ماع آراء جديدة، كما قد تكون طفولة الشخص املبدع تتصف بالتنويعتسواالاالنفتا   ، وكذلكواالستقاللية واملثابرة والدافعية العالية
ته أوضاع عائلية أو اقتصادية صعبة، عالوة على ما سبق فهذا النوع من األشخاص ال يكون منطويا ومن املمكن أن تكون قد صادف

 بل هو شخص متفاعل ويتبادل األفكار مع غريه؛
 وهو اإلبداع الناتج عن تضافر جهود مجاعة من النا  أو فريق عمل، فاإلبداع على مستوى  :اإلبداع على مستوى الجماعة

اإلبداع على مستوى الفرد، وحىت تكون اجلماعة أكثر إبداعا يستحسن أن تكون اجلماعة خمتلفة من حيث اجلماعة يفوق بكثري 
اجلنس، وكذلك أن يكونوا خمتلفني يف الشخصية حىت يطرحون أفكارا متنوعة، وأن تكون اجلماعة متماسكة حىت يكون هناك محا  

كلما كانت اجلماعة حديثة التكوين تكون أكثر ميال لإلبداع، كما أن هذا   للعمل واستعداد إلجنازه بأفضل الطرق، باإلضافة إىل أنه
 تنوع القدرات واملعرفة واملهارات والكفاءات؛، وهذا يرجع لاألخري يزداد كلما زاد عدد أعضاء اجلماعة

 أعضاء املنظمة، اإلبداع على هذا املستوى ميكن التوصل إليه من خالل احتاد اجلهود لكل : اإلبداع على مستوى المنظمة
فشل، وكذلك التعرف املستمر على حاجات أهنا قد تتعرض للفاملنظمات املبدعة تتميز باالجتاه حنو املمارسة والتجريب باستمرار رغم 

ورغبات العمالء، ووجود مجاعات تدعم وتشجع اإلبداع باملنظمة وتقوم بعملية التوجيه، كما أن اإلنتاجية هبذا النوع من املنظمات 
نتيجة للتشارك بني أفرادها من خالل تقدمي مقرتحات وبدائل خمتلفة للعمل، كما يكون اهليكل التنظيمي هلذه املنظمات بسيط ون تك
 . ومرن

 األداء التنظيمي: ثانيا
قليدية أصبحت معظم املنظمات تنشط يف بيئات ديناميكية ومعقدة، أين شدة املنافسة يف تزايد مستمر، لذا فمصادر امليزة التنافسية الت

وكيفية  ،فقد زادت ضرورة االهتمام مبوارد املنظمة. غري قادرة على ضمان بقاء املنظمة، مما خلق احلاجة إىل التكيف السريع مع هذه البيئة
على األداء  كما توجد عدة متغريات تؤثر. من أجل االستجابة الحتياجات البيئة واملسامهة يف حتسني األداء التنظيمي ، وهذاالتوليف بينها
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وسيتم توضيح مفهوم  10.على هذا النوع من األداء ةوكذلك اإلبداع من أهم املتغريات املؤثر  ،ويعترب املورد البشري وإدارة املعرفة ،التنظيمي
تعرف على مية هلذا املتغري، باإلضافة إىل دراسة خصائص األداء التنظيمي واليفاهاملاألداء التنظيمي، وكذلك التعرف على جمموعة أطر 

 .خمتلف مراحل إدارة األداء التنظيمي
 مفهوم األداء التنظيمي .1

ويشمل احلفاظ على وجودها من خالل  ،يتعدى ذلكأهداف هذه األخرية زيادة األربا  ال ميثل اهلدف الوحيد للمنظمة، بل  
فاإلدارة اإلسرتاتيجية أكدت . ت األسواق التنافسيةيعترب ضرورة لتلبية احتياجا ،فاالهتمام باألداء بشكل مستمر. التحسني املستمر ألدائها

وفعاليتها  ،واألداء التنظيمي عبارة عن كفاءة املنظمة يف حتويل مواردها بطريقة جيدة. أن لقادة املنظمة دور كبري يف حتسني األداء التنظيمي
  11.األداء التنظيمي قيا املعتمدة لوتعترب الرحبية والنمو من أهم املقاييس . يف حتقيق األهداف التنظيمية

وكذلك التسيري  ،ألهدافها من خالل االستخدام األمثل للقوى العاملة ورأ  املال والتسويقاملنظمة  عكس األداء التنظيمي مدى حتقيقي
التنظيمية وكيفية تأثريها  ومراجعة عالقة األداء بعناصر الثقافة، لتنظيمي من خالل الرحبية املاليةوميكن قيا  األداء ا. اجليد للموارد املالية

  12.على األداء
ألنه يسمح هلا مبعرفة إذا كان العمل يتم بطريقة صحيحة أم ال، فاألداء التنظيمي  ،قيا  األداء عملية مهمة جدا بالنسبة للمنظمة  

مات تقوم بقيا  أدائها من خالل فاملنظ. هو املؤشر الفعلي ملعرفة مدى توجهها حنو السوق جيدا، كما يسمح هلا بتحقيق أهدافها املالية
فاألبعاد املالية تتمثل يف الربح والعائد على االستثمار ومنو املبيعات وفعالية العمل واألداء، كما يتم . مزيج من األبعاد التشغيلية واملالية

عة متنوعة من املنتجات يتم استخدام سرعة االستجابة للعمالء وكذلك مدى رضاهم،  إن قيا  األداء بطريقة صحيحة ومع توافر جممو 
 13.طرحها يف الوقت املناسب، من شأنه أن حيقق الرحبية والنمو

  14.األداء التنظيمي من األمور اليت يصعب قياسها، ويعرف بأنه النتائج املتحققة من خالل تفاعل أجزاء املنظمة املختلفة أو وحداهتا 
والعائد على املبيعات والربح،  ،مثل العائد على االستثمار ،ابري الكفاءة املاليةويتعلق بتد ،األداء التنظيمي جانبني جانب مايل يشمل

. وكذلك حتقيق املوظف للتوازن بني العمل واألسرة ،ومنو املبيعات واحلصة السوقية والرضا الوظيفي ،أما األداء غري املايل فيهتم برضا العمالء
جية املنظمة وحتقيق األهداف التنظيمية، كما يعترب قيا  األداء التنظيمي من خالل قيا  ويلعب قيا  األداء دورا رئيسيا يف تطوير إسرتاتي

قيق النجا  والتفوق حتو  ،واألفضل استخدام كذلك قيا  األداء غري املايل، حىت تستطيع املنظمة اختاذ قرارات صائبة ،األداء املايل غري كايف
  15.على منافسيها

وحتتاج املنظمة . من بني هذه الطرق استخدام األداء املايل وأداء املنتج وكذلك أداء السوق ،التنظيمي توجد طرق خمتلفة لقيا  األداء
خصيصا لذلك، وكذلك إىل نظم معلومات وأسلوب إدارة فعال يهتم بتحقيق إسرتاتيجية حمددة  مصمملتحسني أدائها إىل هيكل تنظيمي 

ريد املنظمة حتقيقه ضمن خطتها اإلسرتاتيجية، وتقوم اإلدارة العليا بقيا  هذا النوع من كما يتم حتديد األداء النهائي الذي ت. للمنظمة
 16.من خالل حجم املبيعات واحلصة السوقية، كذلك التدفق النقدي واألربا ، باإلضافة إىل العائد على االستثمار والقيمة السوقية ،األداء

 األطر المفاهيمية لألداء التنظيمي .2
 17:داء التنظيمي من ستة أطر مفاهيمية وهييتكون مفهوم األ

 النجا  الذي حتققه املنظمة أثناء حتقيقها ألهدافها، مما يشري إىل قدرة املنظمة وقابليتها على حتقيق أهدافها الطويلة األجل؛ 
 ططة؛وتوجيهها حنو حتقيق أهدافها املخ ،ومدى مقدرة املنظمة على استغالل مواردها ،االستغالل األمثل للموارد 
 النتائج املرغوبة اليت تسعى املنظمات إىل حتقيقها، والرتكيز على اجلانب االجيايب هلذه النتائج؛ 
 البعد البيئي الداخلي واخلارجي للمنظمة، الذي يشري إىل قدرة تكيف املنظمة مع عناصر بيئتها يف سبيل حتقيق أهدافها؛ 
 عمليات على مدخالهتا، والذي يعرب عن خمرجات األنشطة والعمليات اليت املستوى الذي تتمتع به خمرجات املنظمة بعد إجراء ال

 حتدث يف املنظمة؛
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 املفهوم الشمويل، الذي يرى أن األداء التنظيمي يتمثل يف نتائج أنشطة املنظمة اليت يتوقع أن تقابل األهداف املوضوعة. 
 خصائص األداء التنظيمي .3

 18:ها نذكر ما يليمن أمهو  ،يتميز األداء التنظيمي بعدة خصائص
 ال يتأثر األداء التنظيمي بتغري القيادات، أي أنه يتسم باحملافظة على ثبات العمل واستمراره من خالل االعتماد على تراكم اخلربات، 

 وكذلك التجارب السابقة للمنظمة؛
  القرار من قبل املختصني واخلرباء إلدارة االعتماد على األداء اجلماعي وليس فقط على األداء الفردي، واستخدام املشاركة يف اختاذ

 املنظمة، أي عدم إنفراد رئيس املنظمة باإلدارة والقرار؛ 
 للحفاظ على االستقرار اإلداري واملايل للمنظمة؛ ، وذلكإتباع سياسات ونظم وقوانني واضحة 
  وكذلك الرتكيز  ،من الواجبات واملسؤولياتاستثمار جهود كل املوارد البشرية للمنظمة من أجل تطويرها، عن طريق وضع إطار واضح

 على املشاركة اجلماعية لتحقيق األهداف؛
 من خالل تبين سياسة  ، وذلكاالهتمام باملورد البشري عن طريق تنميته وتأهيله باستمرار، واستقطاب أفضل الكفاءات واملهارات

 . توظيف سليمة ومتطورة
 مراحل إدارة األداء التنظيمي .4

 19:اء التنظيمي بعدة مراحل مرتابطة فيما بينها ومتسلسلة، وهذه املراحل هيإدارة األد متر
 األداء تخطيط: األولى المرحلة 

ب يف هذه املرحلة يتم حتديد السبب الرئيسي للقيام بإدارة األداء، ويتم وضع رؤية واضحة للنتائج املرغوب واملتوقع الوصول إليها، وتتطل
 . اإلدارة العليا هبذه العملية، فغياب االلتزام يكون عائقا أمام دعم املوظفني هلذه العملية هذه املرحلة وجود التزام من طرف

 األداء إدارة :الثانية المرحلة 
والوصول إىل النتائج  ،تأيت هذه املرحلة بعد حتديد األهداف واعتماد خطط العمل، وتتضمن هذه املرحلة تنفيذ ما مت التخطيط له

 :املطلوبة عن طريق
 املناسبة؛ املالية املوارد كتوفري ،الالزم الدعم دميتق -
 إليها؛ الوصول املطلوب النتائجللموظفني  توضيح ضمان -
 لاللتزام بواجباهتم؛  متكينهم وتطويرهم، وهذا لضمان املوظفني تدريب على العمل -
 .ظمةطبقا للتطورات اليت حتصل يف بيئة املن ، وذلكومعايريه وأولوياته األداء أهداف تعديل -

 األداء مراجعة :الثالثة المرحلة 
تعترب مرحلة التقييم الرمسي، أي يتم مراجعة األداء ومعرفة ما مت إجنازه، وما هي املشاكل اليت صادفت القائمني على األداء، وإجياد 

 .الطرق الكفيلة لتطوير وتنمية املنظمة وأفرادها معا
 األداء مكافآت: الرابعة المرحلة 

يتم تقدمي املكافآت اخلاصة باألداء، ومنح املوظفني نوعا من املقابل إلجناز املهام املوكلة إليهم وحتقيق األهداف، وتعترب يف هذه املرحلة 
 .هذه املكافأة مبثابة اعرتاف باجلهد املبذول والقيام بالعمل على أفضل وجه

 الدراسات السابقة: المحور الثاني
 .درست أثر اإلبداع على األداء التنظيميسيتم تقدمي بعض الدراسات السابقة اليت 

 :بعنوان  Kalmuk  and Acar (2015) دراسة: أوال
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"The Mediating Role of Organizational Learning Capability on the Relationship between Innovation 

and Firm’s Performance: A Conceptual Framework”
20

 

فقد . وكذلك دراسة دور التعلم التنظيمي كمتغري وسيط يف هذه العالقة ،ر اإلبداع على األداء التنظيميهدفت هذه الدراسة الختبار أث
أكثر الطرق املستخدمة على نطاق واسع  أكثرأكدت هذه الدراسة أن العوملة زادت من اهتمام املنظمات بأدائها، وأن اإلبداع يعترب 

وقد أوصى . واألنشطة اإلدارية املالئمة الداعمة ،جيايب لإلبداع عن طريق التعلم التنظيميلتحسني أداء املنظمات، وميكن زيادة األثر اإل
 . وتبادل وختزين املعلومات لالستفادة أكثر من التعلم التنظيمي واإلبداع ،هذان الباحثان باالهتمام أكثر بعملية تطوير املنتجات

 :نبعنوا  Giniuniene and Jurksiene (2015)دراسة: ثانيا
  “Dynamic Capabilities, Innovation and Organizational Learning: Interrelations and Impact on Firm 
Performance”

21
 

اهلدف الرئيسي من هذه الدراسة هو اختبار عالقة األداء التنظيمي باإلبداع، فقد أكدت هذه الدراسة أن امليزة التنافسية للمنظمة 
ووجود عالقة ديناميكية بني هذه القدرات واليت هلا أثر كذلك على األداء التنظيمي، فامتالك املنظمة لقدرات  ،مرتبطة بقدرات حيوية

 واخلروج ،واستخدامها للموارد املتاحة من أجل خلق منتجات جديدة ،ةيتغريات البيئالتستخدمها يف عملية اإلبداع من أجل التكيف مع 
وكذلك األداء  ،ومن أهم توصيات هذه الدراسة أنه على املنظمات االهتمام باألداء املايل. اء التنظيميمن الروتني له أثر إجيايب على األد

 .غري املايل على حد السواء، ألن املنظمة ال تستطيع أن متلك أداء جيد إال إذا اهتمت باألداءين معا
  :بعنوان Karabulut (2015) دراسة: ثالثا

“Effects of Innovation Types on Performance of Manufacturing Firms in Turkey”
22

 

منظمة برتكيا، وقد استخدمت  191اهتمت هذه الدراسة باختبار أثر اإلبداع على األداء التنظيمي، إذ در  الباحث عينة مكونة من 
ت الدراسة إىل أن اإلبداع يف املنتجات والعملية هذه الدراسة بطاقة األداء املتوازن لتحليل أثر أنواع اإلبداع على األداء التنظيمي، وقد توصل

ومن أهم  .وكذلك اإلبداع التسويقي واإلبداع التنظيمي هلم أثر إجيايب على كل من األداء املايل واألداء غري املايل هلذه املنظمات ،اإلبداعية
وليس الرتكيز وانتقاء أنواع حمددة منه،  ،ة من اإلبداعأنه على املنظمات االعتماد على أنواع خمتلف ،التوصيات اليت خرجت هبا هذه الدراسة

 .باإلضافة أن اإلبداع حىت يكون أثره فعاال على األداء التنظيمي جيب أن متارسه املنظمة يف الوقت املناسب
 :بعنوان Racela (2014) دراسة: رابعا

 “Customer orientation, innovation competencies, and firm performance: A proposed conceptual 
model”

23
 

درست هذه الدراسة أثر اإلبداع على األداء التنظيمي، فقد أكدت أن القدرات اإلبداعية للمنظمة ضرورية لتحقيق امليزة التنافسية 
صيص املوارد والتصنيع ضمن سياق العوملة، فاإلبداع يؤدي إىل رفع األداء التنظيمي فهو يستخدم يف التعلم والبحث والتطوير، وكذلك يف خت

ومن أهم التوصيات اليت أدرجتها هذه الدراسة أن على املنظمات إعادة النظر . والتسويق، وكما يظهر على مستوى التخطيط اإلسرتاتيجي
لقصري، بل أن ودراسة الفجوات املوجودة واملتعلقة باإلبداع، ألن اإلبداع ليس معناه التفوق فقط يف املدى ا ،يف استثماراهتا وممارساهتا

 . ااسرتاتيجي اوأن يأخذ بعد ،اإلبداع جيب أن ميس كل اخلطط املستقبلية للمنظمة
 منهجية الدراسة: المحور الثالث

سيتم توضيح املنهجية املتبعة هبذه الدراسة من خالل التطرق إىل نوع الدراسة، وحتديد جمتمع وعينة الدراسة، باإلضافة إىل حتديد 
 .أسلوب الدراسة

 وع الدراسةن: أوال
مراجع ثانوية لتعميق  فتم استخدام ،دراسة متهيدية ألهنا مشلت جانب نظري. الدراسة احلالية حبث متهيدي ووصفي وكمي وعالئقي

واملتمثلة يف ضعف االعتماد على اإلبداع  ،ألهنا وصفت املشكلة اليت تواجه فنادق والية جيجل ،وهي دراسة وصفية. فهم متغريات الدراسة
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وهي حبث عالئقي . حسني أداء الفنادق، على الرغم من أن أداء هذا األخري مهم جدا باعتبار الوالية تتوفر على مقومات سياحية هامةلت
 .أي بني اإلبداع واألداء التنظيمي ،ألهنا تدر  طبيعة العالقة املوجودة بني املتغري املستقل واملتغري التابع

 مجتمع وعينة الدراسة: ثانيا
يتمثل جمتمع الدراسة يف املوظفني بفنادق والية جيجل، باعتبارهم مسئولني عن عملية اإلبداع يف الفنادق وكذلك أداء الفنادق يعتمد 

إن ضرورة مجع البيانات الختاذ اإلجراءات السريعة لعالج املشكلة . بالدرجة األوىل على مدى فعاليتهم وكفاءهتم يف تزويد اخلدمة للعمالء
تعترب أغلب فنادق جيجل غري . لذلك مت استخدام أسلوب العينة بدال من أسلوب املسح الشامل ،بدراسة كل عناصر اجملتمع ال يسمح

وكذلك بسبب الظروف األمنية اليت كانت سائدة واليت  مصنفة، والسبب يرجع إىل التأخر يف االهتمام بالقطاع السياحي كقطاع حيوي
، لذا مت اختيار جمموعة من الفنادق واليت تعترب من بني أبرز الفنادق بالوالية، فتم ثمار يف اجملال الفندقيأدت إىل اخنفاض االهتمام باالست

زيع توزيع االستبيان بوسط املدينة بفندق لويزة، وفندق النسيم، وفندق اجلزيرة، وفندق البصرة، وفندق تاغراست، أما مبنطقة العوانة فتم تو 
  .سود وفندق األفتيساالستبيان بفندق الصخر األ

 6استبيان منها  11استبيان بعدة فنادق بوالية جيجل، ومت اسرتداد  99يف الدراسة احلالية مت استخدام العينة املالئمة، مت توزيع 
صاحلا إلجراء عملية التحليل، أي كان معدل االسرتداد  17استبيانات مت استبعادها بسبب عدم إمتام بياناهتا، فكانت احلصيلة 

13.33.% 
 أسلوب الدراسة: ثالثا

الدراسة احلالية عبارة عن حبث كمي، فاجلانب التطبيقي مت االعتماد فيه على االستبيان كأسلوب جلمع البيانات لدراسة أثر اإلبداع 
ن اجلزء األول به فقد مشل االستبيان على جزأي. على أداء الفنادق بوالية جيجل، أي مت استخدام قاعدة بيانات لقيا  متغريات الدراسة

 .عبارة لقيا  اإلبداع واألداء التنظيمي 21البيانات الشخصية للموظفني، أما اجلزء الثاين فشمل 
 نتائج الدراسة: المحور الرابع

كخطوات للتحقق من جودة البيانات اليت مت لى طبيعية توزيع متغريات للدراسة، وذلك  والتعرف ع ،سيتم اختبار ثبات أداة الدراسة
 .ها، مث سيتم اختبار صحة الفرضيات وتفسري النتائج املتوصل إليهامجع
 ثبات أداة الدراسة: أوال

 .Cronbach’s Alphaكرونباخ   ألفا نتائج دراسة ثبات أداة الدراسة باستخدام معامل الثبات (1)ميثل اجلدول رقم 

 Cronbach’s Alpha معامل الثبات(: 1)الجدول رقم 
 Cronbach’s Alpha معامل الثبات عدد العبارات عدد الحاالت المتغيرات

 ,113 4 17 اإلبداع يف املنتج
 ,169 4 17 اإلبداع التسويقي
 ,171 4 17 اإلبداع التنظيمي
 ,111 4 17 البعد املايل
 ,112 4 17 بعد العمالء

 ,169 4 17 بعد العمليات الداخلية
 ,111 4 17 بعد التعلم والنمو

 . SPSSالباحثتني باالعتماد على خمرجات برنامج من إعداد : المصدر
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وهو أكرب ،  9.111َو  9.171كرونباخ بالنسبة لكل متغريات الدراسة يرتاو  بني ألفا  نالحظ أن معامل الثبات  (1)من اجلدول رقم 
 ,Navarro, Losada, Ruzo( 0202) ، إذن فشرط ثبات أداة الدراسة حمقق وهذا دليل على جودة بيانات الدراسة، فقد ذكر9.191من 

and Dı´ez أن Zeller   24شرط الثبات حىت يتحقق 9.191أكد على ضرورة أن يكون معامل الثبات يساوي أو أكرب من  1919سنة. 
 طبيعة توزيع متغيرات الدراسة: ثانيا

والتأكد من أن ،   Kurtosis حومعامل التفلط  Skewnessلدراسة طبيعة توزيع متغريات الدراسة مت االعتماد على معامل االلتواء
 . (2)متغريات الدراسة ختضع للتوزيع الطبيعي كما هو موضح باجلدول رقم 

 معاملي االلتواء والتفلطح (: 2)الجدول رقم 
 معامل التفلطح معامل االلتواء المتغيرات

 9,691 2,611 اإلبداع يف املنتج
 7,242 1,966 اإلبداع التسويقي
 4,262 1,992 اإلبداع التنظيمي
 11,211 2,199 البعد املايل
 9,192 2,113 بعد العمالء

 1,116 1,342 بعد العمليات الداخلية
 ,421 935, بعد التعلم والنمو

 . SPSSمن إعداد الباحثتني باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر
، بينما معامل التفلطح بالنسبة 3و  3-حمصور بني  وهو 2.199و  9.937لدينا معامل االلتواء حمصور بني  (2)من اجلدول رقم 

فمتغريات الدراسة ختضع للتوزيع الطبيعي، وهذا حسب ما  ن، إذ29وهو أقل من  11.211و   9.421ملتغريات الدراسة فهو ينحصر بني 
فإن متغريات  29تفلطح أقل من ومعامل ال 3و  3-إذ أكد أنه إذا كان معامل االلتواء بني  Cao & Dowlatshahi ( 0222) أكدته دراسة

ار الدراسة ختضع للتوزيع الطبيعي، وهذا يعين أن األثر الذي يظهر يكون ناجتا عن تأثري املتغريات املستقلة، ويسمح بإكمال الدراسة واختب
 . 25مدى صحة فرضيات الدراسة باستخدام االختبارات املعلمية

 اختبار صحة فرضيات الدراسة: ثالثا
 .نتائج حتليل التباين لالحندار الختبار أثر اإلبداع على األداء التنظيمي التايليوضح اجلدول 
 (األداء التنظيمي= المتغير التابع)( Analysis of Variances) نتائج تحليل التباين لالنحدار(: 3)الجدول 

 معامل التحديد F مستوى داللة المحسوبة Fقيمة متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات النموذج
²R 

 معامل االرتباط
(R) 

1 
628, 3 285,2 االنحدار  48525 6608 1618 4618 

1918 21 138536 الخطأ المتبقي      
      24 168112 المجموع

 . SPSSمن إعداد الباحثتني باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

كما أن معامل . وهذا يعين أن النموذج ذو أمهية إحصائية( F= 0,006 < 0.05) نالحظ أن مستوى الداللة (3)من اجلدول رقم 
أبعاد )مفسر بالتغري يف املتغريات املستقلة ( األداء التنظيمي)من التباين يف املتغري التابع % 16.1هذا يعين أنه  9.161يساوي  ²R التحديد
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لإلبداع أثر إجيايب على أداء الفنادق  :H 1 إذن الفرضية. اع التنظيمياإلبداع يف املنتج، اإلبداع التسويقي، اإلبد: ، أي راجع إىل(اإلبداع
 .لوالية جيجل، مقبولة

 :وميكن توضيح ما هي أبعاد اإلبداع املؤثرة على األداء التنظيمي كما هو مبني باجلدول اآليت
ر تأثير أبعاد اإلبداع الختبا( Multiple Regression Analysis) نتائج تحليل االنحدار المتعدد(: 4)الجدول رقم 

 على األداء التنظيمي

 النموذج
Model 

 T قيمة المعامالت النمطية المعامالت غير النمطية

 المحسوبة
 مستوى

 Beta الخطأ المعياري T B داللة

1 

Constant 18245 2228  ثابت   48492 ,006 
6,28 -8 612 اإلبداع في المنتج  615 8-  139 8-  ,968  

2568 تسويقياإلبداع ال  6228  39,8  3853, ,061 
1638 اإلبداع التنظيمي  6248  1558  18391 ,169 

 . SPSSمن إعداد الباحثتني باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر
 :نالحظ ما يلي (4)من اجلدول رقم 

 (.T= 0.890 > 0.05) ليس لإلبداع يف املنتج أثر على أداء الفنادق لوالية جيجل ألن مستوى الداللة .1
  .لإلبداع يف املنتج أثر إجيايب على أداء الفنادق لوالية جيجل، مرفوضة :H 1a :إذن الفرضية

أن باإلضافة إىل  ،(T= 0.001 < 0.05) لإلبداع التسويقي أثر إجيايب على أداء الفنادق لوالية جيجل ألن مستوى الداللة .2
وهي قيمة % 39.1أي  9.391على أداء الفنادق كانت  بداع التسويقيواليت تعرب عن نسبة أثر اإل" Beta" املعامالت النمطية

 .مرتفعة
  .لإلبداع التسويقي أثر إجيايب على أداء الفنادق لوالية جيجل، مقبولة :H 1b  :إذن الفرضية

 (.T= 0.169 > 0.05) لإلبداع التنظيمي أثر على أداء الفنادق لوالية جيجل ألن مستوى الداللة ليس .3
  .لإلبداع التنظيمي أثر إجيايب على أداء الفنادق لوالية جيجل، مرفوضة :H 1c :يةإذن الفرض

ي مبا أن اإلبداع التسويقي هو املتغري الوحيد الذي يؤثر على األداء التنظيمي، سيتم دراسة هذا األثر بالتعرف على أثر اإلبداع التسويق
 .يوضح نتائج هذا التحليلعلى كل بعد من أبعاد األداء التنظيمي، واجلدول التايل 

الختبار تأثير أبعاد اإلبداع ( Multiple Regression Analysis) نتائج تحليل االنحدار المتعدد(: 5)الجدول رقم 
 على األداء التنظيمي

 T قيمة المعامالت النمطية المعامالت غير النمطية (المتغير التابع)أبعاد األداء التنظيمي 

 المحسوبة
 مستوى

 Beta الخطأ المعياري T B داللة

-8 662 البعد المالي  6958  662 8 -61, 8-  9,68  
1138 63,8 بعد العمالء  6398  3328  2328  

41,8 بعد العمليات الداخلية  1148  3938  38652 6668  
4928 بعد التعلم والنمو  1258  4248  38994 6668  

 .اإلبداع التسويقي :المتغير المستقل
 . SPSSالباحثتني باالعتماد على خمرجات برنامج  من إعداد: المصدر
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 :نالحظ ما يلي (7)من اجلدول رقم 
 (.T= 0.986 > 0.05) ليس لإلبداع التسويقي أثر على البعد املايل ألداء الفنادق لوالية جيجل ألن مستوى الداللة .1

 .جيجل، مرفوضةلإلبداع أثر إجيايب على البعد املايل ألداء فنادق لوالية  :H 2 :إذن الفرضية
 (.T= 0.737 > 0.05) ليس لإلبداع التسويقي أثر على بعد العمالء ألداء الفنادق لوالية جيجل ألن مستوى الداللة .2

 .لإلبداع أثر إجيايب على بعد العمالء ألداء فنادق لوالية جيجل، مرفوضة :H 3 :إذن الفرضية
 > T= 0.000) ة ألداء الفنادق لوالية جيجل ألن مستوى الداللةلإلبداع التسويقي أثر إجيايب على بعد العمليات الداخلي .3

على بعد العمليات الداخلية  واليت تعرب عن نسبة أثر اإلبداع التسويقي" Beta" باإلضافة إىل أن املعامالت النمطية ،(0.05
 .وهي قيمة مرتفعة% 39.3أي  9.393ألداء الفنادق كانت 

  .ايب على بعد العمليات الداخلية ألداء فنادق لوالية جيجل، مقبولةلإلبداع أثر إجي :H 4 :إذن الفرضية
 ،(T= 0.000 < 0.05) لإلبداع التسويقي أثر إجيايب على بعد التعلم والنمو ألداء الفنادق لوالية جيجل ألن مستوى الداللة .4

على بعد التعلم والنمو ألداء الفنادق   يواليت تعرب عن نسبة أثر اإلبداع التسويق" Beta" باإلضافة إىل أن املعامالت النمطية
 .وهي قيمة مرتفعة جدا% 42.4أي  9.424كانت 

 .لإلبداع أثر إجيايب على بعد التعلم والنمو ألداء فنادق لوالية جيجل، مقبولة :H 5 :إذن الفرضية
 اسةتفسير نتائج الدر : رابعا

 : ميكن تفسري النتائج املتوصل إليها كما يلي
  ،Kalmuk , and Acar (2015) هذه النتيجة ال تتوافق مع دراسةاملنتج أثر على أداء الفنادق لوالية جيجل، ليس لإلبداع يف  .1

وميكن تفسري هذا بأن إدارة الفنادق ال تدرك أمهية اإلبداع يف اخلدمات اليت تقدمها لتحسني أدائها، فاإلبداع وتطوير اخلدمات 
رب من العمالء، مما يزيد من حصتها السوقية، أي يرفع أداءها مقارنة مبنافسيها، أك عدد جبذبجديدة يسمح للفنادق ( منتجات)

التصدي للمنافسة سواء الداخلية أو اخلارجية، فعدم إدراك أمهية اإلبداع يف اخلدمات سيؤثر سلبيا على مسعة على وجيعلها قادرة 
 .ة مثالالفنادق، مما جيعل العمالء يتوجهون إىل بدائل أخرى كالشقق املفروش

 Giniuniene andهذه النتيجة تتماشى مع نتائج الدراسةلإلبداع التسويقي أثر إجيايب على أداء فنادق والية جيجل،  .2

Jurksiene (2015)  ،  تفسري هذه النتيجة بأن إدارة الفنادق ترى أن اإلبداع يف املزيج التسويقي خصوصا الرتويج  ميكنو
وكذلك األربا   ،فنادق عبارة عن استثمار من نوع خاص، يسمح هلا بزيادة احلصة السوقيةر وكذلك املظهر اخلارجي لل،والتسعي

وعدد العمالء، فإجياد طرق جديدة للرتويج سيؤثر إجيابا على العمالء، كذلك تطبيق طرق حديثة يف التسعري تتماشى مع مستوى 
 . الطلب يسمح للفنادق برفع أدائها

 Kalmuk , and Acar (2015) هذه النتيجة خمتلفة عن نتائج دراسةداء فنادق والية جيجل، ليس لإلبداع التنظيمي أثر على أ .3

تفسر الباحثتان هذه النتيجة بأن املوظفني حياولون إجياد طرق عمل جديدة لتسهيل عملهم بالفنادق فقط، وليس هبدف رفع أداء   
 . الفندق، مما جيعل إبداعهم غري كايف للتأثري يف أداء الفندق

 Karabulut هذه النتيجة ال تتوافق مع نتائج دراسةليس لإلبداع التسويقي أثر على البعد املايل ألداء فنادق والية جيجل،  .4

وهذا األخري تتحكم فيه عوامل أخرى  ،العمالء بعددميكن تفسري هذه النتيجة بأن البعد املايل ألداء الفنادق مرتبط ،  (2015)
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كالقدرة الشرائية وامليول الشخصي للعمالء، مما جيعل اإلبداع التسويقي ال يؤثر على   ،وم به الفنادقأقوى من منط التسويق الذي تق
 . وهذا سيؤثر سلبا على األداء املايل للفنادق يف املدى القصري ا،كبري   األداء املايل، كما أن اإلبداع التسويقي يتطلب متويال

، Racela (2014) دراسةختتلف هذه النتيجة عن نتائج داء فنادق والية جيجل، ليس لإلبداع التسويقي أثر على بعد العمالء أل .7
إال أن العمالء ال  ،ميكن تفسري ذلك بأنه رغم اجلهود اليت تبذهلا فنادق والية جيجل يف تبين وتطوير طرق حديثة يف التسويق

أو أن الفنادق  ،مع املستوى الفكري للعمالء يتأثرون بذلك، وميكن إرجاع هذا إىل أن هذا النوع من اإلبداع إما ال يتماشى
 . بواليات أخرى تقوم ببذل جهود تسويقية أكثر إبداعا من العروض اليت تطرحها فنادق والية جيجل

 Racela تتوافق هذه النتيجة مع نتائج دراسةلإلبداع التسويقي أثر إجيايب على بعد العمليات الداخلية ألداء فنادق والية جيجل،  .6

ميكن تفسري هذه النتيجة بأن اإلبداع التسويقي هو الذي سيحدد العمليات واألنشطة الداخلية للفنادق أثناء تزويد و، (2014)
اخلدمة، لذا فالعمليات سيتم إعادة ترتيبها وتطويرها وجعل خمرجاهتا تتوافق مع ما هو خمطط له من طرف إدارة الفنادق عند تبين 

 . زام مبا مت الرتويج له مسبقااإلبداع التسويقي، أي يتم االلت

 Karabulut هذه النتيجة تتوافق مع نتائج دراسةلإلبداع التسويقي أثر إجيايب على بعد التعلم والنمو ألداء فنادق والية جيجل،  .7

ومع مرور الوقت تكتسب إدارة  ،وتفسر هذه النتيجة بأن اإلبداع التسويقي جيعل الفنادق تعتمد أساليب حديثة، (2015)
لفنادق اخلربة، كما أنه يسمح هلا بالتعلم من التجارب السابقة، وهذا سيكون مسعة حسنة للفندق مما جيعله نقطة استقطاب ا

  .للموظفني، كما يكون هذا دافعا إىل اخنفاض دوران العمل، ومع مرور الوقت يؤدي إىل منو الفندق
 الخاتمة

 : اآلتية النتائجتوصلت الدراسة إىل 
 ؛يف املنتج أثر على أداء الفنادق لوالية جيجلليس لإلبداع  .1

  ؛لإلبداع التسويقي أثر إجيايب على أداء فنادق والية جيجل .2

  ؛ليس لإلبداع التنظيمي أثر على أداء فنادق والية جيجل .3

  ؛ليس لإلبداع التسويقي أثر على البعد املايل ألداء فنادق والية جيجل .4

  ؛مالء ألداء فنادق والية جيجلليس لإلبداع التسويقي أثر على بعد الع .7

  ؛لإلبداع التسويقي أثر إجيايب على بعد العمليات الداخلية ألداء فنادق والية جيجل .6

 .لإلبداع التسويقي أثر إجيايب على بعد التعلم والنمو ألداء فنادق والية جيجل .1
 :جيجل كما يلي لفنادق والية التوصياتاستنادا إىل نتائج الدراسة تقرت  الباحثتان جمموعة من 

كتنظيم رحالت للمناطق السياحية   ،عن طريق طر  خدمات جديدة ، وذلكعلى إدارة الفنادق االهتمام أكثر باإلبداع يف املنتج .1
 .عدد أكرب من العمالء جذبوتوفري وسائل للتنقل، ألن اإلبداع يف املنتج سيساهم يف 

خصائص العمالء، كما جيب جعله يواكب اإلبداع التسويقي الذي ميارسه االهتمام باإلبداع التسويقي وجعله يتالءم مع مميزات و  .2
 .املنافسون

إعادة النظر يف أداء الفنادق واإلقرار بأنه يتكون من جمموعة عناصر متكاملة فيما بينها، فأداء الفندق وحتسينه ال يكون فقط من  .3
 .الفنادق االهتمام بالكفاءة بل جيب التحكم أيضا يف التكاليف، أي على ،خالل رفع احلصة السوقية

تقدمي ملوظفي الفنادق دورات تدريبية توضح هلم أمهية اإلبداع التنظيمي، فهو ليس وسيلة ذاتية فقط لتسهيل أداء الوظائف  .4
 . واألعمال املوكلة للموظف، بل إن اإلبداع التنظيمي يعترب خطوة هامة يف تطوير أداء الفندق
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ية اإلبداع مبختلف أنواعه، واعتباره استثمار يسمح هلا مبواجهة املنافسة، كما عليها أن تشجع على إدارة الفنادق أن تدرك أمه .7
 . املوظفني املبدعني وتدعمهم عن طريق التعرف على أفكارهم ومبشاركتهم يف اختاذ القرارات ومساع آرائهم
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